
Seniorpolitik – overflødig eller nødvendig?  

Klumme 

Af Jørn Henriksen, Senior Erhverv, Sct. Mathiasgade 23 C, Viborg 

 

Det er vel godt og vel 20 år siden, at en del store virksomheder skabte de første egentlige 

seniorpolitikker. Jeg var selv pennefører for Grundfos’ seniorpolitik dengang, og da gav det rigtig 

god mening for både virksomhed, ledere og medarbejdere, at man udtrykte klare, positive 

holdninger og retningslinjer for, hvordan samarbejdet med ældre medarbejdere skulle ske i 

ansættelsesforholdets slutfase. Normalt regnet fra alderen omkring 50-55 år og frem mod en 

pensioneringsalder, der var rigtig for såvel medarbejder som virksomhed. 

En god seniorpolitik skulle – og skal – indeholde minimum 3 nøglepunkter: 

1. Målet for seniorpolitikken er at skabe de bedste muligheder for at fastholde ældre 

medarbejdere, så længe de stadig har lyst, og så længe de stadig kan bidrage til 

virksomhedens drift. 

2. Den årlige MUS-samtale skal fra det år, hvor en medarbejder fylder 50 (eller 55) indeholde 

en drøftelse af, hvilke tanker hhv. virksomhed og medarbejder har omkring den resterende 

del af medarbejderens arbejdsliv, herunder karrierespor og kompetenceudvikling. Der kan 

ligeledes indgå forberedelse på livet efter pensionering.  

3. Seniorpolitikken tilkendegiver, hvis det ikke i forvejen fremgår af personalepolitikken, at 

virksomheden er åben for at tilrettelægge eventuel nedtrapning eller ændring af 

arbejdsopgaver og arbejdstid, samt at negativ forskelsbehandling på grund af alder aldrig 

må forekomme. 

Loven om forskelsbehandling tillader udtrykkeligt positiv forskelsbehandling af ældre, når det har 

som formål at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. På den anden side er negativ 

forskelsbehandling ikke tilladt. Seniorpolitikken må altså ikke fungere som en skjult afvikling af 

ældre medarbejdere. 

Er en seniorpolitik så overflødig eller nødvendig? Ja, man kunne argumentere for, at i den ideelle 

verden er en seniorpolitik overflødig. Hvis virksomhedskulturen – og dermed ledernes mindset – i 

forvejen rummer positive værdier og adfærd overfor seniorer på linje med, hvad der ville være 

udtrykt i en seniorpolitik, så behøver man ikke en nedskrevet politik. 

Nu er det imidlertid således, at virksomhedskultur ikke er en statisk tilstand. Toplederen og 

lederne i øvrigt er heller ikke for altid de samme, og derfor er det en rigtig god idé at have 

nedskrevne politikker, herunder personale- og seniorpolitik, der sammen med virksomhedens 

værdier kan danne en ramme om virksomhedens vision, mening, målsætninger og adfærd.  

For langt de fleste virksomheders vedkommende vil jeg sige, at en seniorpolitik er nødvendig, men 

den skal naturligvis udformes af den enkelte virksomhed og afspejle den virkelighed, som 

virksomheden ønsker at udleve. 



Pensionsselskabet PFA har i en undersøgelse påvist, at 75% af virksomhederne ikke har nogen 

seniorpolitik, og dette billede genkendes også i Ingeniørforeningen IDA, der har afdækket, at hver 

4. senioringeniør ikke har deltaget i en samtale med fokus på deres senkarriere. Det afspejler sig 

også ved, at 22% af pensionerede ingeniører, altså mere end hver femte, gerne vil tilbage på 

arbejdsmarkedet. 

Det må være rimeligt at antage, at rigtig mange lønmodtagere ville få en meget bedre 

seniortilværelse, både på og udenfor arbejdsmarkedet, hvis virksomhederne i langt højere grad 

havde en seniorpolitik. Og flere virksomheder kunne gennem en fornuftig seniorpolitik få planlagt 

mulighed for at fastholde og videreudvikle stærke kompetencer i flere år end hidtil, fordi 

medarbejderens motivation øges gennem dialog om senkarrieren. Altså klare fordele for både 

virksomheder og medarbejdere. 

 

 

 

 


